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ιtych, kościelnych lub użytku publicznego, bez specyalnego pozwolenia od ko-
inisyi archeologicznej". Tenże cyrkularz przypomina i zwraca uwagę na podo-
bne polecenia wydane w latach 1866, 1882 i 1884 za numerami 229, 22 i 11. 

Ostatnie takie rozporządzenie rozesłało ministeryum spraw wewnętrznych 
w roku bieżącym za Xr. 13 w dniu 3-m marca (r. 1898.) Położony w niin jest 
nacisk, aby władze miejscowe nie dozwalały żadnych rozkopywań archeologicz-
nych „na ziemiach rządowych i publicznych," nietylko osobom prywatnym, 
a szczególniej uczonym cudzoziemskim, lecz nawet członkom i współpracowni-
kom wszelkich towarzystw archeologicznych, bez specyalnego upoważnienia od 
Koniisyi archeologicznej. 

Widzimy zatem, że rozporządzenia powyższe nie dotyczą zupełnie własno-
ści prywatnej i nie znosząc wcale uświęconych prawem postanowień, zabezpie-
czających własność prywatną i z niej użytkowanie, polecają władzom miejsco-
wym o tyle przyjmować od oaób prywatnych wszelkie wykopaliska, celem odsy-
łania ich komisyi do rozporządzenia, o ile właściciel nie zechce ich zatrzymać 
dla siebie, albo rozporządzić niemi wedle własnego uznania. 

Szczęsny Jastrzębowski. 
(Przedruk z „Gazety Radomskiej'1 Nr. 9З d. lo grudnia 1898 r.) 

DROBNE WIADOMOŚCI. 

Podział czasów przeddziejowych w Skandynawii. Najznakomitszy 
z żyjących archeologów skandynawskich Oskar Montelins, oddający się oddawna 
z wielką gorliwością sprawie ustalenia względnej chronologii przeddziejowej, do 
następujących doszedł wyników : 

I. Epoka kamienna starsza. 
Okres 1. Kamienny starszy (Neolit), 

„ 2. Czasy kuchennych odpadków. 
II. Epoka kamienna (do 1700 r. przed Chr.) 

Okres 1. Młodszy kamienny (groby nieznane). 
„ 2. Czasy dolmenów. 
„ 3. Czasy grobów chodnikowych (Ganggäber). 
„ 4. Czasy grobów skrzynkowych. 

III. Epoka bronau (od 1700 do 500 przed Chr.). 
Okres 1, 2 i 3 od 1700 do 1000 przed Chr. 
Okres 4, δ i 6 od 1000 do 500 pr-ed Chr. 

IV. Epoka żelaza (od 500 przed Chr. do 500 po Chr.). 
Okres 1. Przedrzymski, od 500 przed Chr. do narodzenia Chr. 

„ 2. Wpływów rzymskich, od nar. Chr. do 400 r. po Chr. 
я 3. Wielkiej wędrówki ludów, od 400—800 po Chr. 
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Okres 4. Czasy Wikingów, od 800—1050 po Chr. 
Rozwinięcie tego podziału i dowody zawarł autor w dziele : Les temps 

préhistoriques en Suède, Paris, 1895, str. 352, 427 rycin i 20 tablic, (tłumaczo-
nem przez S. Reinaclia). m . 

Chronologia epoki broniowej w Bawaryi wyższej: 
Według znakomitego znawcy czasów bronzowycli Nauego *), daję się one 

podzielić na następujące poilokresy : 
. . . ( 1-sza połowa 1400—1250 r. przed Chr. starszy wiek bronzu [ , . o o п е л J ^ 2-ga połowa 1250—1150 „ „ 

л г , . . . . i 1-sza połowa 1150—1050 Młodszy wiek bronzu { 2 1 0 5 0 _ -ga połowa 1050— 900 „ „ 
Epoka halsztadzka 900 — 800 „ 
Autor wyznaje, że wszystkie odkrycia na gruncie Bawaryi świadczą, że 

typy archeologiczne, charakteryzujące różne okresy kultury bronzu tych okolic nie 
były importem z zewnątrz, lecz przeciwnie rozwijały щ zwolna, stopniowo 
i naturalnie, na miejscu, z kultury kamiennej. m. 

Próba chronologii Rosyi południowej (europejskiej) według Samo-
kwasowa. 

I. Epoka Cymeryjska. 
Do VI wieku przed Chr. (kultura kamienna). 

II. Epoka Scytyjska, 
Do I wieku przed Chr. (obecność przedmiotów kultury greckiej, brak 

rzymskiej). 
III. Epoka Sarmacka. 

Do V wieku po Chr. (obecność przedmiotów greckich i etruskich.) 

IV. Epoka Słowiańska. 
Do IX wieku po Chr. (obecność przedmiotów bizantyjskich). 

V. Epoka Połowiecko-Tatarska. 
Do XIV wieku po Chr. (obecność przedmiotów kultury nietylko Wschodu, 

lecz i państw ościennych). 
Autor zastrzega się. ze klasyfikacya jego nie ma charakteru etnograficznego 

i nie przesądza stosunków narodowościowych, lecz stanowi podział wyłącznie 
historyczno-archeologiczny. ni . 

Napoje fermentowane. Gabryel de Mortillet w pracy, zatytułowanej, 
Les boissons fermentées (Rev. mensuelle de l'Ecole d'antropol. de Paris. Paris 
1897. str. 257—278), dochodzi do następujących wyników: 

Siedziby nawodne z Clairvaux (Jura) i ze Szwejcaryi wykazują, że w epoce 
kamienia gładzonego mieszkańcy Europy Środkowej posiadali już napoje fermen-
towane: wino poziomkowe i owocowe. Zdobycze z mieszkań palowych w Bour-
get (Savoie) i różnych stacyj z okolic Alpejskich stwierdzają, że używanie wina 
poziomkowego i owocowego trwa przez cełą epokę bronzową. 

*) Patrz : Die Bronzezeit in Oberbaiern. München, 18y_i, str. 292 i цд tablic. 
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Na południu Alp, palafity pośredniej epoki pomiędzy przedhistorycznemi 
a protobistoryczuemi czasy wskazują, że znano tam inny płyn fermentowany, 
mianowicie wino dereniowe (cornouille). 

Wreszcie, zwracając się bardziej jeszcze napoludnie, w terramarachporzecza 
rzeki Pô, należących do epoki morgieńskiej czyli pierwszej bronzowej, stwierdzono 
znajomość prawdziwego wina z jagód winnych, ni . 

Monety arabskie nad Wisłą. (Wiek v i i i—XI) . 

Monety kufijskie trafiają się w Europie Północnej i Wschodniej nadzwyczaj 
często. Od Kazania aż do Syberyi, i aż do morza Kaspijskiego oraz Czarnego,— 
dokoła Bałtyku, 11а wyspach i brzegach wschodnich Szwecyi i Danii, na Pomorzu, 
we Wschodnich i Zachodnich Prusach, w Meklemburgu, Holsteinie, Szlezwiku, w Po-
znańskiem i Brandenburgii aż po Elbę — na całym tym obszarze monety arab-
skie trafiają się często, niekiedy w znacznej na jednem miejscu ilości. 

Jeszcze i dałej widnieją ostatnie promieuie, rozchodzące się z tego obszaru 
aż po Oldenburg, Anglię, a nawet Islaudyę. 

Wszystkie prawie należą do czasów od 750 do 1000 roku po Chr., niewiel-
ka ilość należy do bitych wcześniej o jeden lub dwa wieki. Wszystkie noszą 
charakter pisma kufijskiego, które było używane przez władców mahometańskich 
między VII а XI wiekiem do napisów na monetach Monety arabskie są to prze-
ważnie cienkie blaszki z nieczystego srebra, wielkości dwuzłotówki. Złote lub 
bronzowe pieniądze arabskie należą na naszym obszarze do rzadkości. 

Charakterystycznym zwyczajem epoki, w której moneta owa kursowała ua 
naszej północy, było przecinanie tyeh pieniążków na połówki, ćwiartki, a nawet 
na drobniejsze jeszcze cząstki, 

Pocięte kawałki stanowiły drobniejszą monetę obiegową, której znaczne 
nawet ilości na jednem miejscu wykopywano. 

Nad Wisłą dolną najwięcej tych monet należy do czasów Abassydów i Sa-
manidów, osobliwie bitych przez Haruu-el-Easzyda (786—809) i Nasr-ben-Ah-
meda (913 - 9 4 2 ) . *) Około X-go wieku słabną na porzeczu Wisły stosunki 
handlowe z dalekim Wschodem, a także i południem Europy. Odzwierciedla się 
to w nadzwyczaj niewielkiej ilości monet niemieckich i zachodnio-europejskich, 
datujących z tego czasu, podczas gdy z IX wieku dosyć dużo trafia się ich nad 
Wisłą. Ukazują się za to już pierwsze monety czysto słowiańskie. 

Wartoby zgromadzić rozproszone wiadomości o tych monetach, znalezio-
nych ua obszarze Królestwa Polskiego i przeprowadzić ich statystykę. Choćby 
ona miała skutkiem swej ułamkowości wartość przejściową, to przecież stanowi-
łaby punkt oparcia i bodziec do regestrów ania odkryć nowych. Ε . M. 

Odkrycia w Schweizersbildzie pod Szafuzą (Scharthausen)w Szwajcaryi. 
Niedawno wyszło z pod pod prasy dzieło zborowe pod tytułem „Die pra-

llt storiche Niederlassung beim Schweizersbild." Dzieło to ma niepospolitą 
dla nauki wartość i pozostanie na długo klasycznym przykładem wzorowego 
opracowania jednego zabytku. Ważność dzieła i zabytku leży naprzód, we wzo-
rowem, metodyemem rozkopaniu gruntu, zawierającego resztki kultury przed-
dziejowej, a potem w odpowiedniem wyzyskaniu zabytku 

*) Lissauer. Die prähist. Denkm. Str. 169. 


